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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

2021-05-12
X Taip
Ne

Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma ir žemiau
esanti lentelė nepildoma

Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?

Taip X Ne

Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti lentelė
nepildoma

Nr.

1.

Institucija

Pastabos ir pasiūlymai

Vytauto Didžiojo
universitetas
(pateikta
2021-05-17)

Siūlome patikslinti paraiškos 4 punkto priedų sąrašo 20 priedą
(Lietuvos Respublikos statistikos departamento direktoriaus
patvirtinta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
statistinė ataskaita (Forma MT-02) siūloma papildyti : Lietuvos
Respublikos statistikos departamento direktoriaus patvirtinta
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita
(Forma MT-02) arba kitas dokumentas įrodantis vykdomas
MTEP veiklas, jei įmonė veikia trumpiau kaip metai ir dar
neteikė Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė
ataskaitos (Forma MT-02).
Siūlome patikslinti paraiškos 4 punkto priedų sąrašo 19 priedą
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos patvirtinta mokesčių deklaracija) siūloma
papildyti: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma)
argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar
pasiūlymus
Į pasiūlymą neatsižvelgta, nes jis nėra susijęs su atliekamu
keitimu, kuriuo tikslinamos tik Aprašo nuostatos,
reglamentuojančios projektą vykdančio personalo darbo
užmokesčio kompensavimą, papildant jas fiksuotaisiais
įkainiais, nustatomais pagal:
1.
Privačių
juridinių
asmenų
projektų
vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio
fiksuotųjų įkainių nustatyto tyrimo ataskaitą;
2.
Valandinio projekto vykdančiojo personalo
fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1720 valandų
standartinį metinį darbo laiką, metodiką.
Atkreipiame dėmesį, kad siūlomi papildymai dėl paraiškos
19 ir 20 priedo yra susiję su Aprašo 14 punkto nuostata:
„Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra į
atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą

Respublikos finansų ministerijos patvirtinta mokesčių
deklaracija už praeitus finansinius metus. Jei įmonė veikia
trumpiau kaip metai ir negali pateikti pilnos metinės
deklaracijos pateikti mokesčių deklaracija už laikotarpį nuo
įmonės įsikūrimo iki projekto pateikimo.

(nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) (toliau –
AIKOS) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai,
ir universitetų ligoninės; galimi partneriai yra juridiniai
asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per
paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo
dienos vykdę MTEP veiklas (kartu su paraiška partneriai
(privatieji juridiniai asmenys) turi pateikti Lietuvos
Respublikos statistikos departamento direktoriaus
patvirtintą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
statistinę ataskaitą (Forma MT-02) už paskutinius
kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos ir
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos patvirtintą mokesčių
deklaraciją už paskutinius kalendorinius metus iki
paraiškos pateikimo dienos).“. Ši nuostata buvo įtraukta į
dokumentą pirminio viešo Aprašo derinimo metu, ir dėl jos
pastabų negauta.

